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O projektu rom-act
Hlavním cílem projektu ROM-ACT je rozšířit přístup romských žen k systémům uznávání neformálního
vzdělávání a informálního učení a podpořit tak jejich inkluzi ve vzdělávání, zaměstnávání a ve
společnosti1. Projekt staví na výzkumných studiích Workaló, Callí Butipén, Includ-ed a Drom-In, které
všechny identifikovaly uznávání informálního učení a neformálního vzdělávání jako nástroj boje
s exkluzí, především exkluzí Romek, které mají široké znalosti, dovednosti a kompetence, ale málo
formální kvalifikace.

1. Představení průvodce
Tento průvodce byl sestaven projektovým konsorciem na základě dvouleté zkušenosti se systémy
uznávání v pěti zemích. Přináší konkrétní návrhy a postřehy užitečné pro poskytovatele vzdělávání
dospělých, organizace pracující s Romy a sociální aktéry obecně.
Návrhy a postřehy zde prezentované byly soustředěny během skupinových diskusí vedených s romskými
ženami, romskými organizacemi a centry dalšího vzdělávání v zapojených zemích. Ačkoli návrhy byly
formulovány dostatečně široce, aby mohly být aplikovány v různých kontextech i v různých stádiích
realizace validačních systémů, některé mohou být využity pouze částečně, protože procesy uznávání se
v jednotlivých zemích v lecčem liší.
Tato publikace není přímo průvodcem krok za krokem, ale spíše navrhuje cesty, jak uznávání učení
podpořit a jak pomoci inkluzi marginalizovaných a znevýhodněných skupin. Konsorcium projektu věří,
že pokud budou navrhované způsoby práce zakomponovány do každodenní činnosti poskytovatelů
dalšího vzdělávání, může to přinést výrazné pozitivní změny.
To platí zejména pro Romy. Navzdory chybějícím certifikovaným kvalifikacím a vyloučení na trhu
práce, mají Romové významná aktiva: kompetence, které nahromadili v průběhu svého života zejména
prostřednictvím informálního učení, ale i díky neformálnímu vzdělávání. Odhalení a zhodnocení tohoto
skrytého pokladu může mít obrovský význam pro jejich osobní rozvoj a sebeúctu, ale i pro podporu
rovnosti a sociálního začleňování.

Termín “Romové” používaný v Radě Evropy se vztahuje k Romům, Sintům, Kale a podobným skupinám v Evropě včetně Travelerů a
východním skupinám (Domům a Lomům) a zahrnuje širokou paletu skupin osob, včetně těch, které se samy označují za Cikány. V Irsku
byly do projektu zahrnuty travelerské ženy (ženy, které se tak samy identifikují), zatímco v ostatních zemích se pracovalo se skupinami žen,
které se samy označovaly za Romky. Proto v této publikaci pro odkazy specificky vztažené k Irsku budeme používat výraz “Traveleři” a výraz
“Romové” potom v odkazech specificky na romské ženy, nebo jako obecný pojem tak, jak doporučila Rada Evropy ve svém Popisném slovníku
termínů spojených s romským tématem.
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2. Jak podpořit uznávání učení jako vzdělavatelé a
organizace občanské společnosti
a. seznamte se s uznáváním u vás v zemi
Uznávání chápeme jako proces identifikace, hodnocení a uznávání širší škály dovedností a kompetencí,
které lidé rozvíjejí během svého života a v různých jeho kontextech, například prostřednictvím
vzdělávání, při práci a volnočasových aktivitách. V celoživotním (lifelong) a vše životním (life-wide) učení
je uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení klíčovým prvkem ke zviditelnění a
zhodnocení učení, které se děje kdekoliv a kdykoliv v životě jednotlivce.
Členské státy Evropské unie mají mít do roku 2018 zavedeny systémy uznávání výsledků učení. Aktuálně
se situace liší stát od státu. Nicméně Evropská komise a její agentury zveřejňují zprávy sledující vývoj
politik a návody2 pro efektivní rozhodování v této oblasti.

➠

Udělejte si čas na seznámení s politikami a příslušnými strategiemi
v oblasti uznávání výsledků učení ve vaší zemi a ujistěte se, že vaše
instituce je s procesem seznámena. V některých zemích to může být poměrně složité
a vyžadovat hluboké porozumění tématice. O informace můžete požádat také zodpovědné orgány
ve vaší zemi. Pokud vaše země využívá systém veřejných výzev, ujistěte se, že jste o těchto výzvách
informováni.

➠

Identifikujte oblasti, kde vaše organizace jsou, nebo by mohly být,
zapojeny a vypracujte mapu organizací, klíčových aktérů a tvůrců politik
zodpovědných za proces uznávání výsledků učení ve vašem regionu a na
národní úrovni.

DOPORUČEN

Španělsko: „Pokud je to možné, vytvořte síť všech stran zúčastněných v
procesu uznávání výsledků učení, sdílejte nápady, návrhy, podněty atd. ve
vztahu k této otázce.“

➠ Pokud to bude možné, zapojte se do tréninků na evropské nebo národní
úrovni ( KA 1, mobility osob 3) a následně sdílejte naučené se svými kolegy.

Poslední verze Evropského inventáře pro validaci výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení:
http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory;
Poslední verze Evropských směrnic: http://www.cedefop.europa.eu/node/11010
3
Klíčová aktivita 1 podporuje mobility ve vzdělávání, tréninku a v oblasti mládeže a jejím cílem je zprostředkovat účastníkům dlouhodobé
přínosy: http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-mobility-osob/
2
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b. UZNEJTE VÝZNAM UZNÁVÁNÍ
Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení je hlavní součástí politik celoživotního
vzdělávání, programů a strategií v současné Evropě. Stále více evropských zemí podtrhuje důležitost
ocenění a zviditelnění učení, které se odehrává mimo rámec oficiálních institucí zajišťujících vzdělávání
a odbornou přípravu, například v práci, ve volnočasových aktivitách a doma. Během dvou let realizace
projektu ROM-ACT (2014-2015) se ukázaly specifické cesty, kterými může uznávání výsledků učení
podpořit inkluzi žen z romských komunit a podobně marginalizovaných a znevýhodněných skupin.
Pro marginalizované a znevýhodněné skupiny může být uznávání cestou k upevnění sebevědomí a
jednotlivcům může pomoci překonat bariéry, jimž čelí v přístupu ke vzdělávacím možnostem a v přístupu
na pracovní trh.

➠

Propagujte výhody uznávání výsledků neformálního vzdělávání
a informálního učení mezi svými kolegy a zahrňte jej do strategií
začleňování v rámci vaší instituce.

NÁZOR

In Ireland, the project concerns Traveller women, while in all other countries involved the target group consists of Roma women. Therefore,
for the references to Ireland we will use “Travellers”, and for the rest we will use “Roma”, either as referring specifically to Roma women, or
as a generic term, as recommended by the Council of Europe in its Descriptive Glossary of terms relating to Roma issues: The term “Roma”
used at the Council of Europe refers to Roma, Sinti, Kale and related groups in Europe, including Travellers and the Eastern groups (Dom and
Lom), and covers the wide diver
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Irsko: „Velmi to posílilo naši sebedůvěru, je to způsob, jak zajistit, aby
náš způsob práce byl zaznamenán pro příští generace; bylo to pro nás
příležitostí k provedení inventury a vidět, co vše jsme se v naší práci naučily,
je to způsob, jak ukázat lidem zvenku, co jsou oni schopni dělat a jak to
děláme my, může to sloužit jako vzor a inspirace pro ostatní travelerské
ženy, které mají zkušenosti a dovednosti, a které se chtějí někam posunout,
ale chybí jim formální vzdělání nebo sebevědomí.“

c. VEZMĚTE V ÚVAHU SPECIFICKÉ POTŘEBY CÍLOVÝCH SKUPIN
Ženy v celé EU stále čelí v mnoha ohledech nerovnostem. V případě romských žen toto znevýhodnění ještě
posilují extrémní chudoba a vyloučení. To představuje další zátěž a snižuje jejich šance na rovnocenný
přístup ke kvalitnímu vzdělávání a k účasti v něm, a to pak ovlivňuje možnost získat zaměstnání, úroveň
příjmů, bydlení a zdravotní stav. To také omezuje víru ve vlastní schopnosti a limituje příležitosti4.

NÁZOR

Irsko: „Traveleři jsou si od samého počátku vědomi toho, že jsou
diskriminováni a že se odlišují. Takže když jsem šla na vysokou, věděla
jsem, že ostatní jsou jiní než já, že mají úplně jiný původ. Říkala jsem si,
jestli mě ti přijmou, jak se mi tu bude dařit, co se stane, až zjistí, že jsem
Travelerka? Mám skrývat to, kým jsem? ‘’

➠

Popřemýšlejte o vícenásobné diskriminaci, které mohou čelit vaše
cílové skupiny, a o tom, jak ovlivňuje jejich život, pracovní a vzdělávací
trajektorie a jaké mohou mít zkušenosti z prostředí vzdělávání.

➠ Na pomoc si vezměte různé produkty projektu ROM-ACT včetně národních zpráv a zkušeností Romek
zapojených do projektu (dostupné na www.rom-act.eu)

➠ Pokud se chcete dozvědět vice, kontaktujte partnera projektu nebo organizace pracující s Romy ve
vašem region.

➠

Monitorujte počty Romů, a především romských žen, které se účastní
vámi organizovaných aktivit, a opatření přijatá vaší organizací k jejich
oslovení a podpoře. Pokud zjistíte nízká čísla, snažte se přemýšlet o důvodu a zkuste přijmout
opatření k posílení účasti ve vašich programech.

➠ Nepodceňujte roli, kterou můžete sehrát při kontaktování podobných
cílových skupin a zvýšení jejich účasti ve vzdělávacích aktivitách.

PŘÍKLAD

4

Česká republika: „Je obecně známo, že je možné zvýšit si kvalifikaci
prostřednictvím kurzů a získat certifikáty v různých oborech. Tyto kurzy
poskytují Úřady práce a neziskové organizace, které také hradí školné.
V těch komunitách, kde pracují zavedené neziskovky, Romové v kurzech
participovali.’’

Agentura Evropské unie pro základní práva – Diskriminace a životní podmínky romských žen v 11 členských státech.
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d. POSKYTUJTE INFORMACE - PŘEDEVŠÍM MARGINALIZOVANÝM
A ZNEVÝHODNĚNÝM SKUPINÁM
Romské ženy zapojené do projektu ROM-ACT zdůraznily potřebu zvýšení informovanosti o uznávání
výsledků učení v každé zemi. Vaše instituce může sehrát významnou roli při zvyšování povědomí o
konkrétních cestách vedoucích k uznání neformálního vzdělávání a informálního učení dle regulí dané
země.

➠ Využijte svých vlastních komunikačních kanálů k informování o možnostech
uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení:
- Dejte informace na vaše webové stránky.
- Nepodceňujte roli sociálních médií (Facebook, YouTube and Twitter).

DOPORUČEN

Česká republika: “Romské ženy, se kterými pracujeme, nejsou zvyklé číst
noviny a časopisy. Informace získávají nejčastěji z televize a internetu,
který většina z nich využívá ke komunikaci s rodinnými příslušníky
(Facebook, Skype) a k přehrávání hudby a videí (YouTube). To ukazuje, že
užití webových nástrojů jako jsou videa, hudební videa a další vizuální
nástroje mohou být dobrým způsobem k šíření informovanosti.”

- Vytiskněte letáčky nebo vyvěste v organizaci plakát.
- Využijte další média (televize, rádio, venkovní reklama, apod.).
Pokud je to možné, vytvořte pro tento účel informační kampaň, která osloví cílovou skupinu:
- Reklamy, veřejné akce, soutěže, apod.
- Diskutujte na školách.
- Zorganizujte informační setkání ve vaší organizaci
(možnost využít rolové modely těch, kteří již procesem prošli).
- Zaměstnejte sociální pracovníky nebo mediátory (případně s nimi navažte kontakty),
kteří dokáží mluvit se členy komunit a s rodinami a získat více zájemců o proces uznávání výsledků
neformálního vzdělávání a informálního učení.
- Využijte interní komunikační sítě přímo v romských komunitách.
- Vytěžte z partnerství: Při vašich informačních aktivitách zapojte v největší možné míře romské
organizace nebo Úřady práce. Zprostředkuje jim to možnost mluvit přímo s lidmi, kteří se mohou stát
klienty procesu uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.
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DOPORUČEN

Česká republika: „Zvýšení povědomí o systému uznávání kvalifikací může
být významně podpořeno Úřady práce. Ty mohou poskytovat informace
nezaměstnaným a jednotliví zaměstnanci mohou klientům poskytnout
detailní vysvětlení užitku plynoucího pro ně z uznání učení.”

DOPORUČEN

Španělsko: „Dalším způsobem zvyšování povědomí je aktivita sociálních
pracovníků v terénu. Tito pracovníci navštěvují romské rodiny a komunity a
jsou s nimi v každodenním kontaktu. V rámci poradenství, které poskytují,
mohou informovat o uznávání výsledků učení. Klienti se mohou vyptat na
podrobnosti lidí, které již dobře znají, jichž se neostýchají a s nimiž nemají
bariéry v komunikaci.”

➠ Tam, kde jsou informace již k dispozici, je často složité rozumět jim.
Ujistěte se, že používáte pro komunikaci o uznávání výsledků učení
jazyk srozumitelný všem. Publikujte praktické informace, návody krok za krokem s
jasnými instrukcemi co dělat, pokud máme zájem o uznání učení a na koho se obrátit.

PŘÍKLAD

Česká republika: „Během projektu jsme upozorňovali romské ženy na
existenci webové stránky k tématu uznávání výsledků neformálního
vzdělávání a informálního učení. Webová stránka poskytuje informace
o profesních kvalifikacích, které aktuálně existují a mohou být využity
na českém trhu práce. Návštěvníci zde mohou najít novinky o uznávání
kvalifikací a možnostech dalšího vzdělávání. Hlavním přínosem webové
stránky je to, že obsahuje detailní výčet požadavků ke zkouškám i popis
způsobu realizace zkoušek, včetně kvalifikačních a hodnotících standardů.
Je zde také uveden seznam autorizovaných osob a další detaily. Je to dobrý
zdroj informací, ale zdá se, že jazyk zde užívaný je spíše komplikovaný a
obsahuje mnoho cizích slov a odborných termínů. Běžný uživatel bude mít
pravděpodobně problém s porozuměním informacím zde obsažených. To
může mít odrazující efekt a mnoho lidí nebude moci stránky používat bez
asistence. Působí to, jakoby stránka byla vytvořena spíše pro odborníky,
instituce a organizace a nikoli pro širokou veřejnost.“

e. NABÍZEJTE KONKRÉTNÍ A TRVALOU PODPORU ŠITOU „NA MÍRU“
Potřeba konkrétní podpory se liší případ od případu a sahá od obecného vedení až po technické,
jazykové nebo dokonce psychologické poradenství. Následující body shrnují doporučení, jak cílovou
skupinu efektivně podporovat.

E.1 - Poskytněnte základní podporu
Naše cílová skupina má specifické potřeby, které by neměly být podceněny. Například v zemích, ve kterých
existují možnost uznání výsledků učení, se mohou romské ženy potýkat se základními logistickými
problémy, jako je špatný přístup k výpočetní technice, což jim může v jejich zapojení do tohoto procesu
bránit.

PŘÍKLAD

Španělsko: „Ve Španělsku je ještě před osobní schůzkou nutné provést
online před-registraci prostřednictvím Úřadu pro virtuální postupy (z angl.
Virtual Procedures Office, pozn.překl) a až poté osobně doručit potřebné
dokumenty potvrzující získané zkušenosti a absolvovanou praxi. Tyto dva
kroky nejsou pro většinu romských žen jednoduché a vyžadují mnoho času.
Mnoho z nich navíc nemá doma počítač nebo přístup k internetu.“
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PŘÍKLAD

Řecko: „Většina dotázaných romských žen odpověděla, že jsou připraveny
a chtějí pokračovat ve vzdělávání v dalších kurzech, například na Škole
druhé šance, ale potýkají se s logistickými problémy: prvním je nedostatek
času daný rodinnými povinnostmi, druhým je nemožnost se do školy
samostatně dopravit z důvodu nedostupnosti veřejné dopravy. Koordinátor
je informoval o nové lince městské autobusové dopravy, která má zastávku
poblíž lokality, ze které pocházejí. Tou se mohou dostat do centra města
Volos, kde sídlí většina škol a výukových středisek. Koordinátor také navrhl
společnou cestu výše zmíněným autobusem do Školy druhé šance, aby se
s provozem autobusové linky blíže obeznámili.“

E.2 - Rozumné plánování
Na základě vedení a poradenství, je důležité zvážit, které kvalifikace, o něž účastnice usilují, korespondují
s požadavky pracovního trhu a s prostředím, ve kterém žijí.

DOPORUČEN

Španělsko: “Je důležité podporovat a usnadňovat získávání kvalifikací v
oblastech, které jsou oficiálně uznané profesními autoritami, ale kromě
toho i v oblastech, ve kterých mají Romové zkušenosti.“

E.3 - Doplňující školení
Zvažte začlenění specifických školení, která zvýší přínos uznávacího. Tato školení mohou být často
užitečná i pro ostatní cílové skupiny.

DOPORUČEN

PŘÍKLAD

Španělsko: „Před začátkem procesu uznávání výsledků učení by bylo dobré
realizovat určité přípravné aktivity, například trénink komunikačních
dovedností (nácvik pohovorů), posílení studijních dovedností, ale také
schopnost práce ve skupině (jak společně dojít ke konsensu).“

Rumunsko: „Když se romských žen zeptáme, co považují za největší
překážku sociální inkluze a procesu uznávání výsledků učení, odpovídají,
že je to nedostatek formálního vzdělání. Jedna z účastnic zmínila, že proces
uznávání výsledků učení byl pro ni velmi náročný, jelikož jí činí potíže čtení
a psaní. Takže jí zabralo hodně času, než porozuměla všem pojmům.“

E.4 - Flexibilita
Pokud jsou součástí procesu kurzy, měly by být přizpůsobeny na míru potřebám konkrétní cílové skupiny.
Nabízené kurzy by měly být navrženy tak, aby byly dostatečně flexibilní a aby pomohly účastnicím
překonat psychické, kulturní a vzdělávací bariéry.
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PŘÍKLAD

Řecko: „Romské účastnice pociťovaly jako překážku nedostatečně pružný
rozvrh a zdůraznily také potřebu oddělení vzdělávání pro muže a ženy.“

PŘÍKLAD

Rumunsko: „Vzdělávací proces byl zábavný. Ženy měly z nově nabytých
zkušeností opravdovou radost, pochvalovaly si průběh učení i možnost
navázat nové kontakty. Nebylo to ovšem tak jednoduché, jak by se zdálo.
Musely kombinovat učení s domácími povinnostmi. Narážely na zkostnatělý
přístup ve svých rodinách, zejména ze strany manželů, kteří jejich činnost
nepovažovali za přínosnou. Další ženami zmiňovanou překážkou byla
doba trvání výukového procesu 3 až 6 měsíců. To pro ně byl příliš dlouhý
závazek.“

E.5 - Návaznost
Zkušenosti partnerů ROM-ACT ze zemí, kde je proces uznávání výsledků učení zaveden, mluví o tom,
že pouze poradenství a příprava jednotlivců pro absolvování procesu nestačí. Účastníci by potřebovali
podporu v průběhu celého procesu až do jeho úplného konce. Klíčem k dosažení tohoto stavu je postavení
účastníků do pomyslného středu celého procesu a snaha o porozumění jejich minulosti, aktuální situaci
a důvodům, jež je k zapojení do procesu uznávání výsledků učení vedly.

NÁZOR

Španělsko: „Klíčovými nástroji podpory by měly být tutoring (doučování)
a individuální podpora. Jak můžeme, při snaze o zajištění inkluzivity,
pomáhat při tvorbě životně důležitých rozhodnutí, pokud současně
neuvažujeme o osobnosti, kompetencích, hodnotách, dovednostech a
životních zkušenostech, které s sebou účastnice přinášejí?“

Vaše organizace by v tomto měla hrát ústřední roli. Přínosné může být také místo s jednotlivci pracovat
s celými skupinami, kde se mohou jednotliví účastníci podporovat navzájem.

NÁZOR

Česká republika: „Zájem o sdílení zkušeností mezi ženami byl viditelný.
Bylo velmi příjemné sledovat, jak se dokážou navzájem slovně podpořit,
zejména ty, které již mají vlastní děti. Ty ženy, které měly zkušenost s
kombinováním práce a rodinných povinností, měly vytvořeny strategie jak
některé překážky, které to s sebou nese, překonat.

V některých případech mohou pomoci dobrovolníci, kteří se zapojí jako mentoři.

PŘÍKLAD

Irsko: „Měli jsme případ mladé ženy, která zápasila s dokončením školy
a získáním certifikátu základního vzdělání (angl. Junior Certificate, pozn.
překl.). Nabídli jsme jí možnost za námi přijít a nechat se doučovat. S výukou
předmětů, které jí dělaly potíže, nám pomohl dobrovolník z místního
dobrovolnického centra. Školu dokončila s velmi dobrým výsledkem.“

Míra podpory, kterou jste schopni poskytnout, je samozřejmě podmíněna mírou zkušeností vašich
zaměstnanců a dostupnými zdroji. Je důležité mít vždy k dispozici další organizace nebo osoby, které
vám mohou pomoci v případě, že nebudete schopni účastnicím poskytnout podporu v rozsahu, v jakém
ji potřebují. Z tohoto důvodu je užitečné mít seznam partnerů působících ve vašem regionu, kteří mají
všechny potřebné kompetence a dostatečné zkušenosti s problematikou uznávání výsledků učení.
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E.6 - Mezikulturní kompetence školitelů
Je nezbytné, aby byli školitelé a jejich pomocníci schopni pracovat s odlišnými kulturami a aby dokázali
kulturní diverzitu, kterou romské ženy do výukových prostor přinášejí, podporovat. Tyto kompetence
umožňují školitelům a pomocníkům vytvářet prostor pro vzájemný dialog a ve třídách a skupinách
budovat interaktivní prostředí, díky čemuž jednotliví účastníci budou moci vnímat rozdíly mezi sebou
jako obohacující prvek, což přispěje k odstranění bariér a boření předsudků.

NÁZOR

Irsko: „To další studující dělají rozdíly. Nikdy by to neřekli nahlas, ale člověk to
pokaždé ví. Jméno je jedním z vodítek … na základě vašeho jména ostatní jakoby
ví. Překonávání kulturních bariér účastníků kurzu závisí na učiteli a na míře jeho
znalosti prostředí a na tom, jak dokáže reagovat.“

E.7 - Otevřené a vstřícné prostředí
Obecně lze říci, že je velmi důležité, aby bylo prostředí, ve kterém je poskytována podpora, vstřícné
a otevřené. Ideální by bylo nabídnout školku pro děti a zprostředkovat dopravu lidem, kteří nežijí ve
městech.

PŘÍKLAD

Řecko: „Romské ženy z Řecka uvedly, že se jim velmi líbilo prostředí centra,
ve kterém byly zkoušeny, neboť působilo přátelsky a ony se zde cítily
dobře.“

PŘÍKLAD

Irsko: „Ženy si cenily podpory poskytnuté jim během procesu uznávání
výsledků učení - cítily totiž, že je jim nasloucháno a že na jejich vědomosti
jsou v určitém směru bohatstvím.“

E.8 - Je to více, než jen kvalifikace

Uvědomte si, jaké další sociální aspekty může kurz přinášet. Romské ženy například nemusí mít prostor,
kde se mohou společně scházet a diskutovat. Vaše instituce tak pro ně může být přínosná i v tomto
směru.

PŘÍKLAD

Rumunsko: „Romské ženy uvedly, že vzdělávací aktivity pro ně byly zároveň
aktivitami sociálními i místem, kde se mohly scházet a povídat si, a kde
také měly možnost vybočit z každodenní rutiny.“

NÁZOR

Irsko: „Bylo mnoho důvodů, proč ženy přicházely do Tréninkových center
pro Travelery v takovém počtu. Nebylo to proto, že by školení bylo tak
skvělé, nebo že by jim to následně nabízelo tolik možností… Mnoho z nich
přicházelo kvůli společnosti (ne všichni Traveleři v této oblasti žijí pospolitě;
někteří žijí v soukromých bytech, a matky, které přes den zůstávají doma, se
cítí osaměle). Dalším pozitivem bylo, že školení romským ženám umožnila
jistou nezávislost (čas strávený mimo domov a finanční nezávislost nebo
alespoň jistotu přinesení peněz do domácnosti).“

Nepodceňujte význam, který romské ženy procesu uznávání výsledků učení přikládají. Řada z nich začne
na vlastní osobu nahlížet jiným způsobem, pro řadu z nich to může být výzva k dalšímu rozvoji. Některé
ženy mohou tak trochu narážet na odpor ze strany své vlastní rodiny nebo komunity a kvůli práci a
rodině musí často něco obětovat. Takže pokud se stane, že procesem uznávání výsledků učení neprojdou
úspěšně, je důležité pomoci jim hledat příčiny a nalézt způsoby k překonání překážek a obtíží.
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E.9 - Udržitelnost
Když plánujete nebo uskutečňujete aktivity zaměřené na marginalizované a znevýhodněné skupiny
obyvatel, je velmi důležité myslet na jejich udržitelnost. Realizovat krátkodobé projekty – obzvláště
pokud probíhají přímo v cílové komunitě obyvatel – může být nejen neefektivní, ale může přímo
podkopat důvěru cílových skupin vůči vám.

PŘÍKLAD

Irsko: „Centrum dalšího vzdělávání leží poblíž Tréninkového centra pro
Travelery (STTC) se snažilo o nějaké integrační projekty: snažili se propojit
mladé Travelery s místní mládeží na počítačových kurzech (jednalo se o
mladé lidi, protože ti měli větší zájem o počítače a také jim to šlo lépe), na
které měli peníze pouze na 6 měsíců. Bohužel jim pak došly.“

f. NABÍDNĚTE ALTERNATIVY
Romové i další skupiny nízko kvalifikovaných dlouhodobě pracují v profesích, kde za tu dobu získali
cenné zkušenosti a znalosti. Ty by mohli využít nyní i v jiných oblastech, pokud by dostali příležitost.
Pokud v profesních oblastech obsazovaných Romy není v současnosti poptávka po zaměstnancích, měly
by organizace propagovat, podporovat a poskytovat poradenství tak, aby byl podpořen přenos znalostí
a rozšířeny možnosti zvyšovaní kvalifikace.

PŘÍKLAD

Česká Republika: „V rámci různých evropských projektů, či pod hlavičkou
nevládních organizací a Úřadů práce jsou pořádány různé rekvalifikační
kurzy. Mnoho Romů tyto kurzy zdárně ukončilo, někteří získali i několik
rekvalifikací, a přesto se jim nepodařilo najít si práci. Právě díky této
negativní zkušenosti se může stát, že mnoho Romů nebude mít zájem o
systém celoživotního vzdělávání.“

g. NAVAŽTE
Zhodnocením výsledků celého procesu nedlouho po ukončení validací získáme data zajímavá a
přínosná pro jednotlivce i pro celé komunity. Pokud byli při validaci úspěšní, mohou účastníci mít zájem
pokračovat ve vzdělávání. Vy pak můžete hrát zásadní roli při hledání nových možností ke vzdělávání.

PŘÍKLAD

Rumunsko: „Účast na projektu byla pro ženy velkou motivací. Motivovala je
to k tomu, aby vstoupily do více kurzů, naučily se nové věci a hledaly lepší
zaměstnání.“

Podpořte účastnice, aby se staly pozitivním vzorem dalším ženám. Dejte jim možnost, aby o svých
zkušenostech mluvily. Vybavte je mediátorskými a vyjednávacími dovednostmi, aby byly schopny toto
téma prosazovat i ve svých rodinách a komunitách.

NÁZOR

Česká republika: „Největší motivací pro Romy, se kterými pracujeme, je
reálná šance uchytit se trhu práce, tedy existující poptávka po pracovnících.
Programy, které se zaměřují na podporu Romů a jejich vstup do procesu
uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení by měly
vést ke zvýšení šancí získat zaměstnání.“
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h. ZAPOJTE SE DO TVORBY POLITIK K TOMUTO TÉMATU
Členské státy v tuto chvíli usilují o dosažení cíle vytyčeného Evropskou Radou v roce 2012, tedy zavedení systémů validace výsledků učení do roku 2018. Nyní je proto vhodná doba k prosazování lepší
dostupnosti dostupných a inkluzívních opatření.

➠

Snažte se sledovat vývoj v oblasti uznávání výsledků učení (př. zapojte se
do debat na evropské i lokální úrovni, tak abyste byli slyšet).

PŘÍKLAD

Řecko: „Některé organizace zabývající se vzděláváním dospělých a
občanská společnost vyjádřily svoje názory na stávající opatření k procesu
uznávání výsledků učení v rámci veřejné diskuze, která byla zorganizována
od března do září 2010 řeckým Ministerstvem školství“ 5.

➠

Pokud to je možné, lobujte za lépe zacílené, přístupnější a bezplatné výzvy
v rámci uznávání výsledků učení, za větší podporu organizací působících
v oblasti práce s  marginalizovanými skupinami a zvyšte zapojení
poskytovatelů vzdělávání dospělých i občanské společnosti do tvorby a
realizace opatření.

DOPORUČEN

Španělsko: „Překážku představuje také fakt, že některé předchozí výzvy se
týkaly profesních oblastí, jež nesouvisely s profesemi, v nichž se Romové
a další nízko kvalifikované skupiny pohybovaly. Proto doporučujeme, aby
organizace, které jsou v kontaktu s cílovými skupinami, definovaly profesní
oblasti, ve kterých většina z členů cílových skupin pracuje. Tyto oblasti by
pak měly být doporučeny ICQP jako vhodné k zahrnutí do procesu uznávání
výsledků učení.“

Zavedena by měla být opatření k zajištění transparentnosti a kontrole certifikačních procedur tak,
aby se zamezilo vyloučení kohokoli ze seznamu certifikovaných profesionálů. Pokuste se na takových
postupech dohodnout.

PŘÍKLAD

5

14

Španělsko: „Protože je většina Romů je ohrožena sociálním vyloučením,
je jejich přístup k uznávání výsledků učení omezen. Doporučujeme tedy
zavedení následujících opatření:
- Zaveďte afirmativně nastavená kritéria při výběru účastníků procesu
uznávání. Konkrétním opatřením může být specifická kvóta pro účast Romů,
nebo obecně skupin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením (např. ve
Španělsku v programu Akredita´t, pozn. překl.).
- Redefinujte pořadí prioritních cílových skupin tak, aby znevýhodnění lidé
nebyli jmenováni mezi posledními, ale prvními.
- Kritériem pro přístup k procesu uznávání by neměl být zápočtový list
nebo jiné dokumenty potvrzující pracovní zkušenosti. Zkušenosti mohou
být kritériem, ale ne na základě vystaveného potvrzení. Takto budou moci
všichni dokázat svoje schopnosti bez ohledu na důkazy potvrzující jejich
zkušenosti.

http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/10/EthPP-Final.pdf

3. Shrnutí
Ve svém doporučení, vydaném v roce 2012, bere Rada Evropské Unie na vědomí, že uznávání výsledků
učení, jmenovitě znalostí, dovedností a kompetencí získaných skrze neformální vzdělávání a informální
učení, může hrát zásadní roli ve zvýšení zaměstnatelnosti a mobility, posílení motivace k celoživotnímu
vzdělávání, obzvláště v případě osob socio-ekonomicky znevýhodněných či s nízkou kvalifikací.
Romské ženy zapojené do projektu věří v to samé. Věří, že proces uznávání výsledků učení může mít
velice pozitivní vliv na inkluzi Romů i podobně marginalizovaných skupin.6 Tento názor je podpořen
národními a celoevropskými výzkumy a studiemi.7
Členové konsorcia jsou rozhodnuti v prosazování větší dostupnosti a inkluzivity validačních systémů na
národní a celoevropské úrovni nadále pokračovat. Zatím vám snad tento průvodce přinese nové nápady
z praxe jak udělat to samé. Nezáleží na tom, jak moc je systém uznávání výsledků učení ve vaší zemi
rozvinutý, ani jestli je vaše organizace do procesu již zapojena. Nezapomeňte, že s několika malými
kroky lze dosáhnout velké změny!
Pochopení, zvyšování povědomí, zaměřování se na účastníky a spolupráce s dalšími zúčastněnými
stranami jsou stavebními kameny účinné strategie, kterou by mohla přijmout i vaše organizace.
Pokud vám připadají tyto myšlenky zajímavé, moc rádi uslyšíme, jak vám to jde. Kontaktovat konsorcium
projektu ROM-ACT můžete prostřednictvím koordinátora projektu, organizace DROM KOTAR MESTIPEN
(info@dromkotar.org).
V případě, že se chcete tomuto tématu dále věnovat a rozvíjet ho, vyměňovat si zkušenosti s dalšími
poskytovateli a organizacemi občanské společnosti z různých států EU, máte možnost stát se součástí
sítě ROM-ACT. Začněte na naší facebookové stránce https://www.facebook.com/romactproject) a
sledujte aktuality a vývoj projektu na našich webových stránkách (www.rom-act.eu).
Vytvořme společně inkluzívní systémy uznávání výsledků učení dostupné všem!

6
7

Podívejte se na videa s ženami z DVD ROM-ACT dostupná na webové stránce: www.rom-act.eu
Výzkumy a projekty Workaló, Callí Butipén, Includ-ed and Drom-In
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